
Informace z usnesení 15. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 18.5. 2011 

 

1. Opravy v ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, 625 00 Brno 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec stahuje tento materiál z bodu jednání. 

 
2. Labská 31 – záměr dobudování nebytových prostor 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru v podhledu 
přístavby v bytovém domě na ulici Labská č.o. 31 v Brně – Starém Lískovci. 
Ukládá OVV zpracovat text smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na dobudování nebytového 
prostoru v přístavbě bytového domu na ulici Labská č.o. 31. 
Ukládá OSBB předložit do RMČ návrh textu smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na 
pronájem nově zbudovaného nebytového prostoru v přístavbě bytového domu na ulici Labská 
č.o. 31. 

 
3. Přehled vybraného nájemného a vložené náklady 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí přehled vybraného nájemného včetně 
vložených nákladů na opravy bytových domů ve správě MČ Brno – Starý Lískovec v roce 
2010. 

 
4. Obecně závazná vyhláška, kterou se vydávají požární řády MČ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
5. Obecně závazná vyhláška, spalování suchých rostlinných materiálů 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý 
Lískovec schválit návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se stanovují 
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v městě Brně a dle zmocnění v čl. 2 
vyhlášky stanoví pro MČ Starý Lískovec podmínky pro spalování takto: jen v období 3.-5. 
měsíc, 9.-11. měsíc vždy první pátek  od 10 do 18 hodin a první sobotu od 8 do 12 hodin 
příslušného kalendářního měsíce mimo inverzi. Ukládá OVŠ předložit na IV. zasedání ZMČ 
dne 1.6.2011 k projednání. 
 
6. Žádost o zřízení předsunutého prodejního místa 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec nesouhlasí s tím, aby předsunuté prodejní místo 
nacházející se na p.č. 2485/1 v k.ú. Starý Lískovec na ul. U pošty 14, před prodejnou textilu 
na veřejném prostranství U polikliniky o výměře 2 m2, bylo stanoveno v Příloze k nařízení 
Statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“. 
 
7. Prodejní místa na veřejném prostranství u polikliniky  
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s tím, aby tržní místo nacházející se na 
p.č. 2456 v k.ú. Starý Lískovec na veřejném prostranství U polikliniky pod pergolou, pod 
prodejnou Albert,  o výměře délka 9000 mm, šířka 3500 mm, výška 3000 mm, bylo stanoveno 



v Příloze k nařízení Statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“ v Hlavě 
B „Tržní místa“. 
Ukládá OVŠ předložit do RMČ návrhy prodejního zařízení včetně cenové nabídky k umístění 
pod pergolu na veřejném prostranství u polikliniky. 
 
8. Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podpisem „Deklarace podpory elektrizace trati 
Brno – Zastávka u Brna“, jež vyjadřuje podporu hejtmana Jihomoravského kraje, primátora 
statutárního města Brna a starostů městských částí a obcí, které sousedí s železniční tratí 
realizaci stavby „Elektrizace trati vč. PEÚ (předelektrizační úpravy) Brno – Zastávka u Brna“ 
a pověřuje podpisem starostu městské části Brno – Starý Lískovec p. Vladana Krásného. 

Ukládá OVš sdělit usnesení Rady MČ společnosti SUDOP Brno, spol. s r. o. do 7 dnů po 
vyhotovení zápisu z 15. schůze Rady MČ. 

 
9. Návrh změny a doplnění obecně závazné vyhlášky SmB č. 20/2001, kterou se vydává 
Statut města Brna 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec, aby 
souhlasilo s návrhem změny a doplnění obecně závazné vyhlášky SmB č. 20/2001, kterou se 
vydává Statut města Brna v předloženém znění. 

 
10. Vyjádření k dispozici s pozemkem p.č. 744/6 a částí pozemku p.č. 744/1 k.ú. Starý 
Lískovec – doplnění  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nedoporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec 
vyslovit souhlas s prodejem pozemků p.č. 744/6 o výměře 5 m2 a části p.č. 744/1 k.ú. Starý 
Lískovec (oba lokalita konec ulice Šoustalovy) spoluvlastníkům přilehlé nemovitosti  
a doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec vyslovit souhlas s podáním žádosti 
majetkovému odboru MmB o svěření pozemků p.č. 744/6 o výměře 5 m2 a části p.č. 744/1 
k.ú. Starý Lískovec Městské části Brno – Starý Lískovec k pronájmu. 

 
11. Vyjádření k žádosti k bezúplatnému převodu pozemků p.č. 1678/125 a 1678/190 k.ú. 
Starý Lískovec do vlastnictví Statutárního města Brna 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno Starý Lískovec souhlasit 
s bezúplatným převodem pozemků p.č. 1678/125 (výměra 45 m2) a 1678/190 (výměra 65 m2),  
oba v k.ú. Starý Lískovec, lokalita Jihlavská, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna.  
 
12. Pronájem pozemku pod stavbou garáže  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na 
pronájem pozemku pod stavbou garáže na pozemku  p.č. 2472/13 k.ú. Starý Lískovec od 
1.6.2011. Smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. 
Ukládá Ovš předložit smluvním stranám smlouvu k podpisu do 7 dnů po vyhotovení zápisu 
z 15. schůze RMČ. 
 



13. Návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 11 00054 na zajištění údržby veřejné zeleně a blíže 
specifikovaných ploch a obsluhu odpadkových košů, lokalita D 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 11 00054 uzavíranou 
mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. starostou  
p. Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno a Jaroslavem Bládkem, Příčky 7, 625 00 
Brno,  která je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání, za těchto podmínek: 
1) předmět smlouvy – celoroční komplexní údržba veřejné zeleně a blíže specifikovaných 
ploch a obsluha odpadkových košů na území MČ Brno – Starý Lískovec, v lokalitě D  
2) doba plnění – na dobu neurčitou od 1.6.2011 
3) cena za dílo – za 1 m2 / rok 6,75 Kč bez DPH / měsíčně 59 819,125 Kč bez DPH, za  
1 manipulaci s 1 ks odpadkového koše (včetně dopravy a likvidace odpadů) 23,50 Kč bez 
DPH. 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám 
k podpisu do 31.5.2011.  
 
14. Zpracování projektové dokumentace výsadby dřevin na vícegeneračním hřišti 
Bosonožská, výběr zhotovitele 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 

 
15. Dodatek č. 4 k „Dohodě k zabezpečení výkonu a úhradě činnosti v samostatné 
působnosti ze dne 19. 6. 2006“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením dodatku č.4 k „Dohodě k zabezpečení 
výkonu a úhradě činnosti v samostatné působnosti“ ze dne 19. 6. 2006 mezi statutárním 
městem Brnem, MČ Brno – střed, a statutárním městem Brnem, MČ Brno – Starý Lískovec. 
Předmětem dodatku č.4 je stanovení částky za výkon činností dle čl. I Dohody (zabezpečení 
výkonu činnosti v samostatné působnosti na úseku personalistiky, PaM a mzdové účetnictví  
pro MČ Brno – Starý Lískovec) pro rok 2011. Dodatek č.4 je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
16. Rozpočtové opatření č.10 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje rozpočtové opatření č.10, které je přílohou tohoto 
bodu jednání. 
 
17. Závěrečný účet hospodaření MČ Brno – Starý Lískovec za rok 2010 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
schválit bez výhrad závěrečný účet Městské části Brno-Starý Lískovec za rok 2010 včetně  
zpráv auditora  o výsledku přezkoumání celoročního hospodaření za rok 2010 a ověření účetní 
uzávěrky k 31.12. 2010. 

 
18. Pověření tajemníka MČ Brno – Starý Lískovec  
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec pověřuje tajemníka MČ Brno – Starý Lískovec 
k podepisování veškerých daňových hlášení.  

 



19. Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zpětvzetí  výpovědi  nájmu  bytu č. 17 o velikosti 
3+1 na ul. Vltavská 2 v Brně, která byla  nájemci dána dne 5.4.2011. 
Ukládá OVV sdělit  rozhodnutí RMČ  žadateli. 
 
20. Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zpětvzetí  výpovědi  nájmu  bytu č. 41 o velikosti 
1+1 na ul. Sevastopolská 11 v Brně, která byla  nájemci dána dne 25.1.2010. 
Ukládá OVV sdělit  rozhodnutí RMČ  žadateli. 
 
21. Žádost o smírné řešení sporu  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí žádost nájemců ze dne 2.5.2011 o smírné 
řešení sporu  ve věci užívání bytu č. 38 o velikosti 3+1 na ul. Sevastopolská 11 v Brně. 

 
22. Smlouva o zajištění a zveřejnění ON-LINE  p řenosu na www.tvgold.cz 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 
 
23. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpovědi nájmu bytu  
  
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje 
1) vymáhání  peněžitých pohledávek, které tvoří nedoplatky na nájemném a úhradách za 
plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu,  včetně příslušenství   u níže  uvedených 
osob : 
Dlužník, Dunajská 43, č.b. 4, Brno, dluží  částku 93 971,- Kč, 
Dlužník, Kurská 6, č.b. 28, Brno, dluží částku 98 222,- Kč, 
Dlužníci, Vltavská 15, č.b. 18, Brno, dluží částku 98 222,- Kč, 
Dlužník, Kosmonautů 19, č.b. 6, dluží částku 70 816,- Kč, 
Dlužníci, Vltavská 17, č.b. 32, Brno, dluží částku 70 066,- Kč, 
Dlužník, Kosmonautů 23, č.b. 10, Brno, dluží částku 48 117,- Kč, 
Dlužník, Kosmonautů 17, č.b. 44, Brno, dluží částku 130 076,- Kč, 
Dlužník, Kosmonautů 17, č.b. 2, dluží částku 415 875,- Kč, 
2) vymáhání  peněžitých pohledávek, které tvoří nedoplatky na nájemném a úhradách za 
plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu,  včetně příslušenství a dání výpovědí nájmu 
bytu  u níže  uvedených osob : 
Dlužník, Labská 31, č.b. 9, Brno,  dluží částku 196 046,- Kč, 
Dlužník, Vltavská 17, č.b. 13, Brno, dluží částku 161 483,- Kč. 
Ukládá OVV  zabezpečit vymáhání peněžitých pohledávek a zaslat výpovědi nájmu bytu. 
 
24. Předložení zápisu z jednání Škodní a likvidační komise 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Zápis z jednání Škodní a likvidační komise 
konané dne  16. 5. 2011. 
 
 



25. Dodatek č. 1  k Zásadám vztahu orgánů MČ Brno – Starý Lískovec k jí zřízeným 
příspěvkovým organizacím 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 1 k Zásadám vztahu orgánů MČ Brno – 
Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím a pověřuje OSP k jeho rozeslání 
jednotlivým  ředitelům příspěvkových organizací. 
Dodatkem se mění článek 15.2., bod 3 „Zásad“, o nakládání s nepotřebným movitým 
majetkem, kdy se zvyšuje pořizovací cena nepotřebného majetku o němž rozhoduje ředitel 
PO. Stávající částka 1 000,- Kč se zvyšuje na částku 3 000,- Kč. 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho schválení v RMČ Brno Starý Lískovec. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


